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Prisexempel Ledsagning: Gå ärende till Apoteket, handla m m - ca 1 tim. = 237 kr efter Rutavdraget.

Seniortjänster

B

irgitta Wallin arbetar som ledsagare på
Hemrex Seniorservice. Hon brinner för att
hjälpa äldre till en god livskvalitet och är en uppskattad besökare hos Hemrex äldre kunder.
Åttioåttaåriga Erik Persson i Ystad är mycket
nöjd med all hjälp han får av Birgitta.

– Seniorservice hos Hemrex är så mycket mer än
hjälp med städning, berättar Birgitta vid en paus i
finrummet hemma hos Erik. För ett tag sedan var jag
till exempel med Erik och handlade ny tvättmaskin.
Jag ledsagar vid besök hos läkare och på apoteket, i
affären eller på promenad, hjälper till med byte av
gardiner och mycket annat. Det är kunden som
bestämmer vad jag ska hjälpa till med, men jag ser till
att hinna prata och umgås också.

Kostnadsfritt startbesök

Birgitta, som tidigare arbetade som tandsköterska
på Folktandvården i Ystad betonar detta att det alltid
är en och samma person som kommer från Hemrex.
Varje uppdrag börjar med ett kostnadsfritt möte där
man kommer överens om vad kunden vill ha hjälp
med. Då stämmer man också av så att det fungerar
bra på ett personligt plan mellan kunden och personen från Hemrex som ska hjälpa till.

Samma person

Det är mycket bra att det är Birgitta som kommer
varje gång, säger Erik och nickar uppskattande.
Det känns tryggt. Jag litar på henne och behöver inte
se efter vad hon gör hela tiden. Erik, som själv håller
hemmet snyggt och prydligt uppskattar hjälpen från
Birgitta, men också sällskapet.
Han berättar att han fick tips om att kontakta
Hemrex från en granne som anlitade företaget och
var mycket nöjd.

Valfria tjänster

Hemrex Seniorservice kan ersätta den kommunala
hemtjänsten, eller fungera som ett komplement.
Utöver Ledsagarservice kan kunden få hjälp med
städning, fönsterputs, matinköp, tvätt, trädgård,
underhåll av bostaden och mycket annat.

Kostnaden blir överkomlig tack vare RUT-avdraget
och tjänsten är mycket omtyckt bland de äldre som
ofta uppskattar sällskapet lika mycket som hjälpen
med det praktiska. Det går att köpa enstaka tjänster,
även om de flesta väljer ett fast abonnemang, där
Hemrex kommer regelbundet en gång i veckan,
varannan vecka eller med andra intervall.

Ett bra liv
– Ledsagning är min huvuduppgift, även om jag hjälper till med
städning och hushållssysslor
också, berättar Brigitta som också
har tjänstetiteln Ledsagare. Jag
följer till affären och till hårfrisörskan, gör sällskap till läkare och
tandläkare, hjälper till med
utflykter och går på restaurang
eller kafé. Jag vill att mina kunder
ska ha ett bra liv, även när de kan
ha svårt med ett eller annat.

”Hjälp och
sällskap gör
livet lättare”

TIPS: Inför ett Städ/Seniorabonnemang kommer vi alltid på ett gratis hembesök.

Seniorservice

Tjänsten startar alltid med ett kostnadsfritt
hembesök.
Kunden kan välja att få tjänsten vid ett enstaka
tillfälle eller som ett återkommande abonnemang.
Seniorservicetjänsten kan vara ett privat komplement eller alternativ till hemtjänsten.

Hemrex hjälper med tex:
• Städning
• Promenadsällskap
• Hemmafix
• Hantverk
• Ledsagning (exempelvis lägga
håret, låna böcker på biblioteket,

följa med på tandläkar-, sjukbesök
eller varför inte ett teaterbesök m.m)
• Matlagning
• Tvätt
• Teknisk hjälp

Seniorservice berättigar till
RUT-avdrag. Skulle du som barn
anlita Hemrex till dina föräldrar
för att hjälpa dem i deras vardag
får du som beställare RUT-avdrag
på detta.

